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ИШТИН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ 

 

Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. Курч ич өткөк (КИӨ) 

жугуштуу ооруларынын актуалдуулугу алардын жаш балдардын арасында 

кеңири таралуу жыштыгы менен  шартталат, алар курч респиратордук 

оорулардан кийинки орунда турат. Преморбиддик фону начар эрте жаштагы 

балдарда оору оор абалда өтөт жана көбүнчө кечиктирилгис синдром пайда 

болот (Л.В. Крамарь, 2011; Л.У. Улуханова, 2012; B. PatelArchana, B. 

OvungRonithung, NeetuBadhoniyaandetal., 2012; Н.М. Бочкарева, 2013). 

Этиологиясы чечмеленген ич өткөк жугуштуу ооруларынын арасында 

дизентерия ири үлүштү ээлейт. Дизентериянын педиатрияда кеңири таралышы 

жана ооруга чалдыгуунун жогорку деңгээлде болушу, анын диагностика 

маселесин, дарылоосун жана алдын алуусун, мурдагыдай эле, актуалдуу кылат. 

Акыркы жылдары жаш балдардын дизентерия оорусунун этиологиялык 

түзүлүшүндө шигеллез Флекснеранын салыштырмалуу салмагы өстү, бул суу 

аркылуу массалык көбөйүүсү менен далилденет (F. Ferdous, S. Ahmed, S. K. 

Das,  et al.,2014; Shahin Khashayar, Bouzari Majid, 2018). 

Адабияттагы көптөгөн маалыматтар дизентерия менен чоң кишилерге 

караганда жаш балдар көп ооруганын көрсөтөт, Зонне шигеллезу сейрек 

кездешет жана ага массалык түрдө тамак-аш менен уулануу мүнөздүү (Ranjbar 

Reza, M. Dallal Mohammad Soltan, Talebi Malihe and et al., 2008). Азыркы учурда 

дизентерия маселесине болгон жогорку кызыгуу анын клиникасынын өзгөрүүсү 

жана эрте жаштагы балдарда оор түрүндөгү дизентериянын салмагынын өсүшү 

менен байланыштуу. 

Дизентерия оорусунун так багытта көбөйүүсү, оор формада өтүү 

жыштыгынын көбөйүүсү жана кабылдоолордун пайда болуусу  калктын 

коомдук-экономикалык шарттарынын начарлашы жана микроорганизмдердин 

патогендүү касиеттеринин өзгөрүүсү менен белгиленет. Жаш балдарда  

шигеллез жугуштуу оорусу сейрек эмес учурда жугуштуу токсикоз, кургап 

калуу жана дисметаболикалык бузулуулар менен коштолот (А. Т. Подколзин, 

О. А. Веселова, М. Л. Яковенко, ж.б., 2013, Н. Н. Смолянкин, А. И. Грекова, Л. 

П. Жаркова, 2014., F. Afroze, T. Ahmed, M. Sarmin, etal., 2017, L. KotloffKaren, S. 

RiddleMark, A. Platts-MillsJamesatal., 2018).  

Азыркы убакытка чейин эрте жаштагы балдардын дизентериясынын 

клиникасынын өзгөчөлүктөрү этиологиялык жагдайларынан жана жашоо 

шарттарынан көз каранды экени  боюнча макалалар аз жарыяланган. Ушундай 

эле жагдай Кыргыз Республикасында да орун ээлейт, дизентериянын 

клиникалык-эпидемиологиялык өзгөчөлүктөрү боюнча терең изилдөөлөр 

жүргүзүлгөн эмес. Жогоруда берилген далилдер ушул изилдөөлөрдү өткөрүүгө 

негиз болуп саналат. 
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Диссертациянын темасынын илимий программалар менен 

байланышы  

Бул диссертациялык иш демилгелүү. 

Изилдөөнүн максаты 

Диагностиканын сапатын жогорулатуу жана оорунун терс натыйжаларын 

болтурбоо үчүн клиникалык-эпидемиологиялык өзгөчөлүктөрүнүн негизинде 

үч жашка чейинки балдардын дизентериясынын оорлугунун жана 

кабылдоосунун өрчүү тобокелдигин алдын алуу критерийлерин иштеп 

чыгуу. 

Изилдөөнүн милдети  
1. Үч жашка чейинки жаш балдардын дизентерия оорусунун 

этиологиялык түзүмүн жана эпидемиологиялык өзгөчөлүктөрүн изилдөө. 

2. Шигелланын түрүнө жана оорулардын жашаган жерине 

байланыштуу үч жашка чейинки балдардын дизентериясынын 

дифференциалдык - диагностикалык белгилерин табуу. 

3. Бир жашка чейинки жаш балдардын дизентерия оорусунун  

клиникалык-лабораториялык өзгөчөлүктөрүн баалоо.  

4. Кабылдоолорду жана оорунун начар жыйынтыгын алдын алуу үчүн 

дизентериянын оор формаларынын өрчүшүнүн тобокел жагдайларын аныктоо. 

Изилдөөнүн жаңылыгы 

1. Азыркы учурда Кыргыз Республикасында дизентериянын 

этиологиялык түзүлүшүндө шигелла Флекснера басымдуулук кылганы (79,7%), 

шигелла Зонне 20,3%ды түзгөнү табылган; жаш түзүлүшү эрте жаштагы (1-3 

жаш) оорулуу балдардын санынын өсүшү менен мүнөздөлөт; дизентериянын 

сезондугу түштүк аймакта сакталат. Жаш түзүлүшүнүн стандартташтырылган 

көрсөткүчтөрүнүн негизинде жугуштуу оорулар бөлүмүнө дизентерия менен 

жаткырылган балдарды эсепке алууда  дизентерия менен ооруу 5жаштан 

жогорку балдарга салыштырганда, 1 жаштан 5 жашка чейинки балдарда 3,4 эсе 

көбөйдү, ал эми 1жашка чейинки балдар 5 жаштан жогорку балдарга караганда 

1,9  эсе көп оорушат. 

2. Дизентериянын клиникалык көрүнүшүндө гастроэнтероколит 

(46,2%; 53,2%) жана колит (35,0%; 29,8%) синдромдору үстөмдүк кылган 

козгогучтардын (Флекснера жана Зонне) ар түрдүү сероварлары менен 

шартталган окшоштук табылган. Республиканын түштүк аймагына балдардын 

оорунун кеч мөөнөтүндө (6,0±1,9 кун), оор түрүндө (94,0%) түшкөнү мүнөздүү, 

бир жаштан жогорку балдардын ар бир экинчисинде (56,6±4,8%) ооруканага 

келип түшкөндөгү диагнозу дизентерия болгон. 

3. Бир жашка чейинки балдардын дизентериясынын пайда болуусунун 

жана өтүүсүнүн өзгөчөлүктөрү аныкталды: экинчи жарым жылдагы балдардын 

үстөмдүк кылаары (80,5%); оорулуу балдардын  преморбиддик абалынын (аз 

кандуулук 65,4%, ГИЭ жана жатын ичиндеги инфекциялардын (ЖИИ) 

кошулмасы 46,9% жана тамактануунун бузулуусу 32,8%) жогорку деңгээли; 
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клиникасында көбүнчө оор түрү (82,6%) жана гемоколиттин (77,5%) өрчүшү 

менен кургап калуу белгилери бар гастроэнтероколит синдромунун үстөмдүк 

кылуусу.  

4. Дизентериянын оор формасынын өрчүү тобокел жагдайынын 

сандык мааниси аныкталды: айыл жергесинде жашоо (1,2), преморбиддик 

маалымат (1,1), эрте жаш (1,2). Интоксикация белгилеринин катаалдыгы жана 

узактыгы, гемоколит, суперинфекциянын кошулуусу кечиктирилгис 

синдромдордун өрчүүсүн алдын алуу көрсөткүчтөрү болуп саналат.   

Алынган натыйжалардын практикалык мааниси: 

1. Үч жашка чейинки балдардын дизентериясынын жыштыгынын жана 

этиологиялык түзүлүшүнүн маалыматтарын алдын алуу чараларын, 

ооруканадагы койкалардын жана дары-дармек препараттардын көлөмүн 

пландаштырууда баштапкы жана кийинки деңгээлдеги саламаттыкты сактоо 

уюмдарында колдонуу керек.  

2. Дизентериянын пайда болуу коркунуч жагдайын жана анын 

кабылдоосун алдын алуу критерийлери педиатрлардын, инфекционисттердин 

жана үй-бүлөлүк дарыгерлердин клиникалык практикасында дизентерияны өз 

убагында аныктоодо жана медициналык иш-чаралардын негиздүүлүгүндө талап 

кылынат. Дизентериянын ПЦР-диагностика ыкмасын клиникалык практикага 

киргизүү Республиканын ар кандай аймактарында дизентериянын 

этиологиялык жагдайларынын динамикасынын мониторингин өткөрүүгө 

уруксат берет. 

Алынган натыйжалардын экономикалык мааниси: 

Ооруканалардын иш-чараларына изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын 

киргизүү оорулардын санын азайтуу, оорукчалдарды өз убагында аныктоо жана 

негиздүү терапияны дайындоо менен медико-экономикалык таасирди алууга 

уруксат берет, бул болсо балдардын ооруканада болуусун 2-3 күнгө 

кыскартууга мүмкүндүк берет жана бир бейтапка эсептегенде 1960 сомдон 2940 

сомго чейин экономикалык чыгашаны үнөмдөйт. 

Изилдөөнүн натыйжаларын жайылтуу 

Изилдөөнүн жыйынтыктары Ош шаардык жугуштуу оорулар 

ооруканасында жана Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар 

ооруканасында жайылтылган. Изилдөөнүн материалдары КММА жана 

КРСУнун студенттери үчүн жана клиникалык ординаторлорду даярдоо окуу 

программаларында колдонулган «Балдардын курч ич өткөк жугуштуу оорулары 

(клиникасы, диагностикасы, дарылоосу)», Бишкек, 2018ж. методикалык 

сунушуна киргизилген. 

Диссертациянын коргоого чыгарылган негизги жоболору 

1. Жаш балдардын дизентериясынын жаш түзүлүшү эрте жаштагы 

балдардын (биринчи 3 жаш) басымдуулук кылышы менен мүнөздөлөт.    

Дизентериянын негизги этиологиялык жагдайы болуп шигелла Флекснеранын 

ар түрдүү сероварлары (79,7%), сейрек шигелла Зонне (20,3%) саналат. 
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Дизентериянын өрчүшүнүн салыштырмалуу тобокелдик көрсөткүчтөрүнүн 

көпчүлүк бөлүгү айыл жергесинде жашаган эрте жаштагы балдарга мүнөздүү. 

2. Дизентериянын клиникасы дизентериянын козгогуч сероварларынын 

түрлөрүнөн (Флекснера, Зонне) көз карандысыз, ар түрдүү жашоо аймактарда 

(Бишкек шаарында 46,2% жана Ош шаарында 53,2%) гастроэнтероколит жана 

дизентерия (35,2% жана 29,8% тиешелүүлүгүнө жараша) түрүндө көрүнөт. 

Ооруканага кеч мөөнөттө келүү (6,0±1,9 кун), оорунун оор түрлөрү (94,0%) 

түштүк региондо үстөмдүк кылат. 

3. Бир жашка чейинки балдарда дизентерия орточо кургап калуу белгилери 

менен гастроэнтероколит синдрому түрүндө, көбүнчө оор формада (82,6%), 

гемоколиттин (77,5%)  өнүгүүсү менен өтөт. 

4. Дизентериянын оор түрүнүн өрчүшүнүн салыштырмалуу тобокел 

көрсөткүчтөрүнүн жогорку деңгээлде болушу интоксикация белгилеринин 

катаалдыгы жана узактыгы, гемоколиттин, кабылдоолордун, 

суперинфекциянын болушу менен оорунун кеч мөөнөтүндө келип түшкөн, 

преморбиддик фону оорлошкон эрте жаштагы балдарга мүнөздүү.  

5. ПЦР-диагностика өз убагында этиотроптук терапияны баштап, 

кабылдоолорду алдын алуу үчүн керек болгон үч жашка чейинки балдардын 

дизентериясынын алгачкы күндөрүндө  этиологиялык түзүлүшүн чечмелөө 

үчүн колдонушу мүмкүн. 

Издөөчүнүн жеке салымы 

Эрте жаштагы балдардын дизентериясынын этио-эпидемиологиялык, 

клиникалык мүнөздөмөсү боюнча изилдөө, изилдөөлөрдүн натыйжаларынын 

интерпретациясы, алынган жыйынтыктардын статистикалык талдоосу жеке 

автор тарабынан жүргүзүлгөн. 

Ишти апробациялоо  

Диссертациялык иштин негизги жоболору төмөнкү иш-чараларда 

баяндалган жана талкууланган: И.К.Акунбаев атындагы КММА студенттери 

жана жаш окумуштууларынын эл аралык илимий конференцияларында 

(Бишкек ш., 2015-2018жж.), Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар 

ооруканасындажана Ош шаардык клиникалык ооруканасынын балдар 

жугуштуу оорулар бөлүмүндө болгон илимий-практикалык конференцияларда. 

Диссертациянын жыйынтыктарынын басылмаларда 

чагылдырылышынын толуктугу 

Диссертациянын материалдары боюнча 6 басылма жарыяланды, анын 

ичинде КР ЖАК сунуштоосу менен 3 макала басылмаларда; 2- РИНЦ 

системасы тарабынан индекстелген эл аралык  басылмаларда басылды. 

Диссертациянын түзүлүшү жана көлөмү 

Диссертация компьютердик текст менен жазылган 109 бетте келтирилген, 

38 сүрөт жана 10 таблица менен иллюстрацияланган. Иш киришүүдөн, 

адабияттарга серептен, изилдөө материалдарынан жана ыкмаларынан, жеке 

изилдөө жыйынтыктарынан, корутундулардан, практикалык сунуштардан жана 
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колдонулган адабияттардан турат. Библиографиялык көрсөткүч 163 булакты 

камтыйт, анын ичинде 100 орус тилдүү, 63 чет элдик авторлордун эмгектери. 

ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ 

Диссертациянын киришүүсүндө изилдөөнүн зарылдыгын жана 

актуалдуулугун негиздөө, максаттары жана милдеттери, илимий жаңылыгы, 

иштин практикалык маанилүүлүгү жана  коргоого алынып чыккан 

диссертациянын негизги жоболору берилген. 

1-бап. Адабиятка сереп. Жаш балдардын дизентерия оорусунун 

клиникалык-лабораториялык диагностикасынын жана дарылоосунун азыркы 

абалы боюнча публикацияларга аналитикалык сереп берилген. Оорунун 

клиникалык-эпидемиологиялык өзгөчөлүктөрүн аныктоочу дизентериянын 

этиологиялык жагдайынын, балдардын жашынын ролу берилген. Адабий 

булактардагы талдоо эрте этиотроптук дарылоо үчүн лабораториялык 

диагностиканын заманбап ыкмаларын киргизүү зарылдыгын тастыктайт.  

2-бап. Изилдөө материалдары жана ыкмалары берилген 
Байкоо алдында Ош шаардык клиникалык ооруканасынын балдар 

жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыланышкан 0 жаштан 3 жашка чейинки 320 

бала болгон. Салыштырмалуу талдоо (контролдук тобу) үчүн Бишкек 

шаарындагы Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар  ооруканасынын 

ич өткөк бөлүмүндө 2010 жылдан 2016 жылга чейин дарыланган 1 жаштан 3 

жашка чейинки 96 дизентерия менен ооруган балдардын оору тарыхынын 

ретроспективдик талдоосу жүргүзүлгөн. 

Дизентерия менен ооруган бейтаптар төмөнкү тайпаларга бөлүнгөн: 

I тайпа – бир жашка чейинки балдар (138), II тайпа – бир жаштан 3 жашка 

чейинки балдар (182), III тайпа–дизентерия менен ооруган бир жаштан 3 жашка 

чейинки Бишкек шаарында жашаган бейтаптар (ретроспективдик талдоо), IV 

тайпа – Флекснера дизентериясы менен ооруган балдар (197) жана V тайпа – 

Зонне дизентериясы менен ооруган балдар (50), 1-сүрөт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-сүрөт. Дизентерия менен ооруган балдардын тайпалары. 

Дизентерия менен Ош 

шаарында балдар 

жугуштуу оорулар 

бөлүмүндө дарыланган 

балдар 

Дизентерия менен 

РКИБда дарыланган 

балдар  

III тайпа – 1 жаштан 3 жашка чейинки балдар 

(96) 

IV тайпа – Флекснера дизентериясы менен 

ооруган балдар (197) 

V тайпа – Зонне дизентериясы менен ооруган 

балдар (50) 

I тайпа – 1 жашка чейинки балдар (138) 

II тайпа – 1 жаштан 3 жашка чейинки балдар (182) 

Жаш балдардын 

дизентериясынын 

шигелланын түрүнөн көз 

карандылыгы 
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Үч жашка чейинки балдардын (320) клиникалык-лабораториялык 

изилдөөлөрүнүн толук талдоосу жүргүзүлгөн. Эпидемиологиялык анамнези 

кеңири изилденип, инфекциялык оорулуулар менен байланышы аныкталган. 

Оорулуу балдарга объективдүү анализ жүргүзүлгөн, аларда жалпы 

интоксикациянын белгилери жана ич өткөк синдрому аныкталган. 

Дизентериянын  этиологиялык чечмелениши үчүн жалпы клиникалык, 

биохимиялык изилдөө ыкмалары  менен бирге бактериологиялык изилдөө 

ыкмалары, заңдын ПЦР-диагностикасы колдонулду. ПЦР-диагностика менен 

аныкташ үчүн, атайын реакторго микробдун ДНКсынын фрагменттери болушу 

мүмкүн болгон көп эмес биологиялык материал (кан, заң ж.б.) жайгаштырылат. 

Бул материалга атайын ферменттер кошулат, алар микробдун ДНКсы менен 

байланышып, анын копиясын синтездейт. Бул метод шигелла (Shigella) 

микроорганизминин түрлөрүнүн жана жугуштуу ич өткөк ооруларынын 

козгогучтарынын ДНК (РНК)ларын ачканга жана дифференцировка кылганга 

жардам берет. 

Көрсөтмөлөр менен ЖИИны аныкташ үчүн ИФА, акушердик анамнези 

оорлошкон жана неврологиялык симптоматикасы бар (ГИЭ, баштын ичиндеги 

гипертония ж.б.) бир жашка чейинки оорулуу балдарда ультраүндүк изилдөө 

(УҮИ) колдонулган. 

Изилденген материалдарды статистикалык иштеп чыгуу SPSS 

компьютердик программасынын жардамы менен, салыштырмалуу 

көрсөткүчтөрдү жана орто чоңдуктарды эсептеп чыгуу жолу менен 

жүргүзүлгөн. Көрсөтмөлөрдүн тууралыгы төмөнкү критерийлерди эсептөө 

жолу менен аныкталган: “t” - тууралыгын, “Р” - жаңылышсыз болжолду, 

Пирсондун корреляция коэффициентин жана оор формадагы дизентериянын 

өнүгүүсүнүн салыштырмалуу тобокелинин көрсөткүчтөрү. Корреляциянын 

туура коэффициенти болуп, анын чоңдугу өз жаңылыштыгынан кеминде үч 

эседен жогору ашканы саналат. Тууралыгын аныктоо үчүн биз кийинки 

белгилерди колдондук: изилденген топтордун ортосундагы көрсөткүчтөр туура 

(Р<0,05-0,001), көрсөткүчтөр туура эмес (Р>0,05).  

3-бапта өздүк изилдөөлөрдүн жыйынтыгы жана аларды талкуулоо 

камтылган 

3.1. 0 жаштан 3 жашка чейинки балдардын дизентериясынын 

этиологиялык түзүлүшү жана эпидемиологиялык өзгөчөлүктөрү 

Ар түрдүү жаштагы балдарда дизентериянын тагыраак ооруу 

коэффициентин алыш үчүн 2011-2017 жылдары жугуштуу оорулар бөлүмүнө 

жаткырылган балдарды эсепке алуунун негизинде стандартташтырылган 

көрсөткүчтөр иштелип чыккан. Текшерилген балдардын арасында 5 жаштан 

жогорку балдарга (2,27%) салыштырганда, 0 жаштан 5 жашка чейинки 

балдарда (6,01%) дизентерия менен ооруган оорулуулардын саны көп, башкача 

айтканда 5 жаштан жогорку балдарга салыштырганда 5 жашка чейинки 

балдардын дизентериясынын көрсөткүчтөрү 3,4 эсе жогору. Ошол эле учурда, 5 
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жаштан жогорку балдарга караганда бир жашка чейинки балдар дизентерия 

менен 1,9 эсе көп оорушат. Дизентерия менен ооруган балдардын жаш 

түзүлүшүнүн эрте жаштагы балдарга (биринчи 3 жаш) карай өзгөрүүсү 2 

сүрөттө көрсөтүлгөн. 

 

 

2-сүрөт. 2011-2017 жж. дизентерия менен ооруган балдардын жаш 

түзүлүшүнүн стандартташтырылган көрсөткүчтөрүнүн динамикасы. 

 

Байкалган балдардын чечмеленген дизентериясы 60,7% адаттагы 

бактериологиялык ыкма менен гана эмес, заманбап ПЦР – диагностикасы 

менен да ырасталды, аны колдонуу дизентериянын этиологиялык түзүлүшүнүн 

спектрин кеңейтти, акыркы жылдары бактериологиялык ыкма менен сейрек 

аныкталган Зонне дизентериясы 19,5% аныкталды (3 – сүрөт). 

 
3-сүрөт. Бактериологиялык изилдөө жана ПЦР-диагностика ыкмасы 

менен байкалган оорулуулардагы дизентериянын лабораториялык 

такталган шигелласынын түрлөрү. 
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Жаш балдардын Флекснера дизентериясында 6-чы серотип үстөмдүк 

кылган (24,7%) жана бирдей көп Флекснеранын 1а, 2а, 4а серотиптери 

аныкталган (4- сүрөт). 

 

4-сүрөт. Байкалган оорулууларда аныкталган Флекснера шигелласынын 

серотиптери (n=197). 

 

Түштүк региондо байкалган балдардын дизентериясынын мезгили 

узагыраак болгон жана жаз жана күз айларын камтыган, оорунун көбөйүү 

чокусу жай мезгилине туура келген, 10% дизентерия менен ооруган балдар 

оорукананын ичинде жугузуп, кайра келишкен. 

Эпидемиологиялык анамнезди талдоодо 51,6% тамак-аш аркылуу, 21,2% 

суу аркылуу, 27,2% учурда жашоо шартында жукканы аныкталды. Ошондой 

эле тамак-аш аркылуу жугуусу ата-энелердин жана кичине балдарын кароого 

жардам берген чоң балдарынын арасында жеке гигиенаны бузуусу менен 

шартталган. 

Дизентерия менен ооругандардын жаш курагынын түзүлүшүндө1 жаштан 

3 жашка чейинки балдар басымдуулук кылган (47,4%), экинчи орунда 1 жашка 

чейинки балдар болгон (36%), аларда кароосу жана тамактандыруусу туура 

болсо, бул оору сейрек кездешүүчү оору болуп эсептелген. Ар төртүнчү бала 

айына жетпей төрөлгөн же аз салмак менен төрөлгөн. Эрте жаштагы балдардын 

преморбиддик фонунун толук талдоосу көбүнчө аз кандуулук - 77,3%, ГИЭ- 

31,7%, тамактануунун бузулуусу менен оорлошконун көрсөттү. Курч ич өткөк 

оорусунун жугуусунун көбөйүүсүнө туура эмес жасалма тамактандыруу - 

16,4% балдарга, ошондой эле эрте аралаш тамактандыруу -  23,9% дизентерия 

менен ооруган балдарга таасир берди. 

 

Sh. Flexneri
1a

Sh. Flexneri
2a

Sh. Flexneri
3a

Sh. Flexneri
4a

Sh. Flexneri 6
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Кыргызстандын түштүк аймагында дизентериянын өсүшүнүн себеби бул 

балдарды байкоо жүргүзгөн жылдарда таза ичүүчү суунун жоктугуна 

байланыштуу алардын коомдук начар жашоо турмушу, ата-энелердин жана көп 

балалуу үй-бүлөлөрдө кичине балдарын кароого жардам берген чоң 

балдарынын арасында жеке гигиенаны бузуусу болду. Жаш балдардын 

дизентериясынын жаш түзүлүшү эрте жаштагы  балдар тарабына өзгөргөнү, 

бул жугуштуу оорунун сезондук көтөрүлүүсүнүн спектри кеңейгени, 

этиологиясында Флекснера шигелласынын  ар түрдүү сероварлары үстөмдүк 

кылаары аныкталган.  ПЦР– диагностиканы киргизүү оорунун этиологиялык 

чечмеленишинин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Эпидемиологиялык 

көрсөткүчтөрүнүн негизинде эрте жаштагы балдардын дизентериясынын 

кездешүү мүмкүндүгүнүн салыштырмалуу тобокелинин көрсөткүчтөрү 

иштелип чыккан. 3 айдан 1 жашка чейинки балдарда да жана ошондой эле 1 

жаштан 5 жашка чейинки балдарда да дизентерия кездешиши мүмкүн, көбүнчө 

айыл жергесинде жашоо (1,2),  үй-бүлөдө жана башка ооруканаларда (1,2) курч 

ич өткөк оорулары менен байланыш (1,3), үй шартында өз алдынча дарылануу 

(1,1) дизентериянын кездешүү мүмкүндүгүнүн тобокелдигин көбөйтөт. 

3.2. Шигелланын серотибине карап, эрте жаштагы балдардын 

дизентериясынын агымынын клиникалык-эпидемиологиялык 

өзгөчөлүктөрүнүн салыштырмалуу талдоосу. 

Эрте жаштагы балдардын Флекснера жана Зонне дизентериясынын толук 

талдоосу жүргүзүлгөн. Флекснера жана Зонне дизентериясы менен ооруган 

балдардын жаш түзүлүшү 1 таблицада берилген. 

Дизентериянын козгогуч сероварларынын түрлөрүнө карабастан, эрте 

жаштагы балдарда ашказан ичеги жолунун жогорку бөлүгүнүн жабыркашы 

кургап калуу менен, жоон ичегинин дисталдык бөлүгүнүн жабыркашы бул 

жугуштуу ооруга таандык гемоколит менен коштолгон. 

Дизентерия козгогучтарынын (Флекснера жана Зонне) сероварларынын 

түрлөрү менен оорунун оордук жыштыгынын ортосундагы анык айырманы 

табуу мүмкүн болгон жок. Алардын ар бири орто оор (26,4%; 25,6%) жана оор 

(72,0%; 74,4%) оорунун абалын алып келиши мүмкүн. Оорунун оорлугунун 

көпчүлүк негизги белгилери көрүнүш жыштыгы боюнча дизентерия 

козгогучунун штаммынан (Флекснера жана Зонне) көз каранды экендиги 

боюнча анык айырмалар болгон эмес (Р<0,05). Бирок, Зонне дизентериясынын 

аз тастыкталганына (n=50) карабай, оорулуу балдарда лихорадканын(63,4±4,3; 

80,0±5,6%), сфинктерит жана тенезмдер менен коштолгон гемоколиттин 

(68,5±3,9; 89,4±4,7%) жыштыктары туура көп экени (Р<0,05) аныкталган. 

Жаш балдардын кичине жашына карабай, Зонне дизентериясы аларда чоң 

жаштагы балдарга мүнөздүү болгон клиникалык көрүнүштөрдү пайда кылган. 

Ал эми Флекснера дизентериясында суу-электролиттердин бузулуусу менен 

гастроэнтероколиттин өрчүү мүмкүндүгү жогору жана орто кургап калуунун 
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өрчүшүнүн алкагында заңда патологиялык аралашмалардын болуусу 

инвазиялык ич өткөк оорусун болжолдоого мүмкүндүк берет. 

1 - таблица. Жаш балдардын Флекснера жана Зонне дизентериясынын 

белгилеринин салыштырмалуу мүнөздөмөсү 

Белгилери Sh.Flexneri 

(1-3жаш) 

n=197 

Sh.Sonnei(1-

3жаш) 

n=50 

Р 

Дене табынын көтөрүлүүсү 390 чейин 63,4±4,3 80,0±5,6 Р<0,05 

Дене табынын көтөрүлүүсү 390> 31,4±5,8 20,0±6,6 Р>0,05 

Калтырама синдрому 32,0±5,8 28,0±9,3 Р>0,05 

Тынчсыздануу 80,7±3,1 87,2±5,2 Р>0,05 

Эс учун жоготуу 3,6±1,2 4,3±1,4 Р>0,05 

Кусуу 70,1±3,9 68,1±8,2 Р>0,05 

Кайталанма кусуу 58,3±4,6 57,4±9,5 Р>0,05 

Сигманын түйүлүүсү 66,5±4,1 78,7±6,7 Р>0,05 

Тенезмдер 56,3±4,7 90,0±4,4 Р<0,05 

Көтөн чучуктун былжыр челдеринин 

көрүнүп калуусу (зияние ануса) 

18,8±6,2 19,1±6,3 Р>0,05 

Сфинктерит 4,6±1,0 8,5±1,8 Р<0,05 

Ич өтүү 10 жолуга чейин 

Ич өтүү 10-20 жолу 

58,4±4,5 

17,4±5,8 

55,3±4,7 

21,3±7,0 

Р>0,05 

Р>0,05 

Заңдагы илешкээк 

Заңдагы кан 

94,4±1,6 

68,5±3,9 

93,6±3,6 

89,4±4,7 

Р>0,05 

Р<0,05 

Көтөн чучуктун түшүшү 

Ичегинин парези  

Орточо кургап калуу 

ДВС-синдром  

7,1±2,3 

3,0±1,0 

63,5±4,3 

2,0±0,6 

10,6±3,0 

6,4±2,1 

74,5±7,3 

2,1±0,7 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 
Эскертүү: Р – тайпалардын арасындагы айырмачылыктарынын туура көрсөткүчү. 

 

Ошентип, эрте жаштагы балдардын дизентериясынын этиологиялык 

спектринин жагдайларын кеңейтүү жана кийинки дарылоосун коррекция кылуу 

жана кабылдоолорду алдын алуу үчүн салт болуп калган изилдөө ыкмалары 

менен бирге экспресс-аныктоо ыкмаларын колдонуу керек. 

3.3. Жашаган жерине карата жаш балдардагы дизентериянын 

агымынын өзгөчөлүктөрү 
Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында 

дарыланган 1 жаштан 3 жашка чейинки 96 жана Ош шаардык клиникалык 

ооруканасында дарыланган 182 жаш баланын Флекснера дизентериясынын 

өтүшүнүн клиникалык-эпидемиологиялык өзгөчөлүктөрүнүн салыштырмалуу 

талдоосу жүргүзүлгөн. 

Флекснера дизентериясынын агымынын клиникалык-эпидемиологиялык 

өзгөчөлүктөрүнүн салыштырмалуу талдоосу текшерилген  топтогу балдарда 

Бишкек шаарында дизентерия менен ооруган балдар көпчүлүк учурда түштүк 
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региондогу балдарга караганда оорунун эртерээк (2,4±0,87; 6,0±1,9) күнүндө 

келип түшкөндүгү туура (Р<0,05) аныкталганын, түштүк региондогу балдар 

көбүнчө өз алдынча 3,2±1,0 күн дарыланышканын аныктоого мүмкүндүк берди. 

Бишкек шаарында жашаган эрте жаштагы балдар көбүнчө төмөнкү 

синдромдук диагноздор менен келип түшүшкөн: гастроэнтероколит, 

гастроэнтерит, энтерит, энтероколит, ал эми түштүк аймакта ар бир экинчи 

оорулууда (56,6%) дизентерия диагнозу коюлган, тактап айтканда балдар 

оорунун кеч мөөнөтүндө гемоколит менен келишкен. 

Ош жана Бишкек шаарларындагы балдардын дизентериясынын 

этиологиялык структурасы негизинен Флекснера шигелласынын ар түрдүү 

сероварлары менен берилген. Бирок, дизентерияга тиешелүү сезондук бир гана 

түштүк аймакта байкалды. 

Бишкек шаарындагы оорулууларда балдардын преморбиддик фону аз 

кандуулук, тамактануунун бузулуусу, ЖИИ жана ГИЭ менен сейрек туура 

(Р<0,05) оорлошкон, алар оорунун алгачкы үчүнчү күнүндө кайрылгандыктан 

оору орто оор (94,0%; 17,4%) түрүндө аныкталып, кыска мөөнөттөгү (4,2±1,4 

күн) антибактериалдык дарылоодон кийин жакшыруу болуп чыгарылган. 

2 - таблица. Бишкек жана Ош шаарында жашаган 1 жаштан 3 жашка чейинки 

балдардын дизентериясынын оору белгилеринин салыштырмалуу мүнөздөмөсү 

(М±m, %) 
Белгилери I тайпа,  

Ош шаары 
(n=182) 

II тайпа, 
Бишкек шаары 

(n=96) 

Р 

Токсикоз 80,8±3,2* 65,0±6,0 Р<0,05 
Дене табынын көтөрүлүүсү 37,5- 38,90С 85,5±3,2 95,4±2,0* Р<0,05 
Калтырама синдрому 8,8±2,9* 1,2±0,4 Р<0,05 
Кусуу 58,8±4,0 48,3±7,1 Р>0,05 

Бир жолу кусуу 
Кайталанма кусуу 

13,2±4,4 
45,6±5,4* 

9,4±3,0 
6,8±2,1 

Р>0,05 
Р<0,05 

Сигманын түйүлүүсү 75,8±3,6* 54,6±6,9 Р<0,05 
Тенезмдер 71,4±3,9* 54,6±6,9 Р<0,05 

Көтөн чучуктун былжыр челдеринин 
көрүнүп калуусу (зияние ануса) 

31,9±6,1* 6,5±2,0 Р<0,05 

Сфинктерит 3,3±1,1 3,2±0,7 Р>0,05 
Ич өтүү 5жолуга чейин 
Ич өтүү 10 жолуга чейин 
Ич өтүү10-20 жолу 

22,0±6,5 
58,2±4,7 
17,6±5,8 

18,7±6,0 
71,6±5,3 
10,0±3,0 

Р>0,05 
Р>0,05 
Р>0,05 

Заңдагы илешкээк 
Заңдагы кан 

95,1±1,6 
81,8±3,2* 

92,9±1,9 
7,3±2,0 

Р>0,05 
Р<0,05 

Эскертүү: Р – тайпалардын арасындагы айырмачылыктарынын туура көрсөткүчү.  
 

2 таблицада көрсөтүлгөндөй, түштүк регионунда да жана Бишкек 

шаарында да дизентериянын оордугун аныктаган негизги синдромдор: 
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инфекциялык токсикоз, калтыроо, кайталанма кусуу жана дисталдык колиттин 

белгилери (сигманын түйүлүүсү, тенезмдер, гемоколит) болду. 

Оорунун оордугу менен гемоколиттин ортосунда (r= + 0,4), оорунун 

оордугу менен тенезмдердин (r= + 0,3) жана оорунун оордугу менен кайталанма 

кусуунун ортосунда (r= + 0,3) оң корреляциялык байланыштар аныкталган. 

Түштүк региондо жашаган, дизентерия менен ооруган балдардын оор 

абалынын үстөмдүк кылуусу, врачка кеч кайрылгандыгы жана кеч ооруканага 

түшүүсү (2,4±0,87; 6,0±1,9), преморбиддик фонунун  оорлошуусу жана негизги 

клиникалык синдромдорунун катаалдыгы менен байланыштуу болгон.  

Оор абалдагы дизентериянын өнүгүүсү көбүнчө жылдын ысык 

мезгилинде болуусу, түштүк региондо жашаган жаш балдарда таза суунун 

жетишсиздиги, социалдык турмуш шарттарынын оордугу жана санитардык 

түшүндүрүү иштеринин жетишсиздигинен ооруканага кеч түшүүсү жана үй-

бүлөлүк режимдин өзгөчөлүгү менен белгиленди. 

3.4. Бир жашка чейинки балдардын дизентериясынын клиникалык-

лабораториялык мүнөздөмөсү 
Ош шаардык клиникалык ооруканасынын балдар жугуштуу оорулар 

бөлүмүндө дизентерия менен ооруган  0 дөн 12 айга чейинки 138 бала каралган.  

Дизентерия менен ооруган бир жашка чейинки балдардын арасында 

экинчи жарым жылдагы балдар үстөмдүк кылышты (80,5%), алар оорунун 

3,7±1,2 күнүндө кабыл алынышкан, бул эрте жаштагы  балдар үчүн кеч кабыл 

алынуу болуп эсептелинет. 

 
5-сүрөт. Дизентерия менен ооруган 1 жашка чейинки балдардын жаш 

түзүлүшү. 
 

Бир жашка чейинки дизентерия менен ооруган балдар негизинен оорунун 

3,7±1,2 күнү кабыл алынган, оорунун абалынын оордугуна байланыштуу 6 

оорулуу (4,3%) туура жандандыруу бөлүмүнө түшкөн, ал жерде 3,6±1,2 күн 

жатышкан. Оорунун мөөнөтү менен оорунун оорлугунун ортосунда оң  

корреляциялык байланыш (r=+0,35) табылган. 

2,2%
17,3%

32,0%

48,5%

до 3 мес 3-6 мес 6-9 мес 9-12 мес
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Бир жашка чейинки балдардын ар бир экинчисинде келип түшкөндөгү 

синдромалдык диагнозу гастроэнтероколит болгон (6-сүрөт). 

 
6-сүрөт. 1 жашка чейинки дизентерия менен ооруган балдардын кабыл 

алынгандагы диагноздору. 

Биздин изилдөөлөрдө дизентерия диагнозу 18,0% кабыл алынган 

балдарда клиникалык коюлган, бул ушул балдарда биринчи күндөн тартып 

этиотроптук дарылоону баштаганга уруксат берди. 82,0% оорулуу балдарда 

диагноз бактериологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгынын негизинде коюлган. 

Көкүрөк жаштагы балдардын оорусунун агымына преморбиддик 

фонунун оорлошуусунун болуусу терс таасирин берүүсү мүмкүн. Аз кандуулук 

– 65,4% жаш балдарда белгиленген, ал ГИЭ жана ЖИИ (46,9%), жана 32,8% 

тамактануунун бузулуусу менен биргелешкен. 

Көкүрөк жашындагы балдарда дизентерия негизинен оор формада 

(82,6%), сейрек-орто оорлошкон формада (17,4%) өткөн. Бир жашка чейинки 

балдардын дизентериясынын оорлугунун критерийлери болуп кечиктирилгис 

синдромдор (ДВС-синдром, кургап калуу) түрүндөгү инфекциялык 

токсикоздун катаалдыгы жана ич өткөк синдрому, ошондой эле 

кабылдоолордун пайда болуусу болгон. Бир жашка чейинки балдарда кургап 

калуу белгиси инфекциялык токсикоздун алкагында гастроэнтероколит 

синдромунун өрчүүсү менен шартталган. Ошондуктан электролиттердин 

суюктукту патологиялык жоготуусу 73,2% оорулууда кусуу менен шартталды, 

алардан кайталанган кусуу 36,2%ды түздү.  

Кыязы, кусуу дизентерия менен ооруган жаш балдардын оорусунун 

алгачкы күндөрүндө интоксикациянын көрүнүшү, кечирээк - кургап калуунун 

белгиси болгон. Ичегинин жогорку бөлүгүнүн жабыркашы (гастроэнтероколит) 

менен бирге, 77,5% бир жашка чейинки балдарда оорунун кеч мөөнөтүндө 

гемоколит болгон жана мүнөздүү кабылдоо - көтөн чучуктун түшүшү кээ бир 

ооруларда (11,6%) болгон.  

47,9%

37,0%
9,4%

5,0%

0,7%

0 0,2 0,4 0,6

г/энтероколит н/у этиол.

дизентерия

оки+ори

энтероколит н/у этиологии

сальмонеллез
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3.5. Бир жашка чейинки жана бир жаштан 3 жашка чейинки жаш 

балдардын дизентериясынын белгилеринин салыштырмалуу өзгөчөлүктөрү 
Салыштырмалуу клиникалык-лабораториялык изилдөө 0 айдан 3 жашка 

чейинки 320 баланын, алардан I тайпа – 1 жашка чейинки балдар (138), II тайпа 

– 1 жаштан 3 жашка чейинки (182) балдардын дизентериясынын 

өзгөчөлүктөрүнүн бир катар туура айырмаларын аныктады (3-табл.).  
 

3-таблица.1 жашка чейинки жана 1 жаштан 3 жашка чейинки балдардын 

дизентериясынын оору белгилеринин салыштырмалуу өзгөчөлүктөрү (М±m, %) 

 

Белгилери 

1 жашка 

чейинки 

балдар(n=138),   

(I тайпа) 

1 жаштан 3 жашка 

чейинки балдар 

(n=182), 

(II тайпа) 

Р 

Орто оор абал 

Оор абал 

16,7±5,5 

82,6±3,5* 

34,1±6,0* 

65,4±4,3 
Р<0,05 

Р<0,05 

Токсикоз 89,9±2,7* 80,8±3,2 Р<0,05 

Дене табынын көтөрүлүүсү 37,5- 38,90С 71,0±4,5 85,5±3,2* Р<0,05 

Дене табынын көтөрүлүүсү 390> 29,0±6,0* 14,5±4,5 Р<0,05 

Калтырама синдрому 27,5±7,2* 8,8±2,9 Р<0,05 

Тынчсыздануу 87,7±3,5* 77,5±3,5 Р<0,05 

Эс учун жоготуу 4,3±1,4 2,2±0,7 Р>0,05 

Бир жолу кусуу 

Кайталанма кусуу 

9,4±3,0 

63,8±5,1* 

13,2±4,4* 

45,6±5,4 

Р>0,05 

Р<0,05 

Гемодинамиканын бузулуусу 15,9±5,3* 3,8±1,2 Р<0,05 

Ич көбүү 12,3±4,0 8,2±2,7 Р>0,05 

Сигманын түйүлүүсү 61,6±5,2 75,8±3,6* Р<0,05 

Тенезмдер 58,6±5,4 71,4±3,9* Р<0,05 

Көтөн чучуктун былжыр челдеринин 

көрүнүп калуусу (зияние ануса) 

22,5±6,5 31,9±6,1 Р>0,05 

Сфинктерит 7,2±2,4 3,3±1,1 Р<0,05 

Ич өтүүнүн жыштыгы 5 жолуга чейин 

Ич өтүүнүн жыштыгы 10 жолуга чейин 

Ич өтүүнүн жыштыгы 10-20 жолу 

16,7±5,5 

61,6±5,2 

18,1±6,0 

22,0±6,5 

58,2±4,7 

17,6±5,8 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

Заңдагы илешкээк 

Заңдагы кан 

94,9±1,9 

77,5±3,9 

95,1±1,6 

81,8±3,2 

Р>0,05 

Р>0,05 

Кабылдап кетүүсү 

Көтөн чучуктун түшүшү 

Ичегилердин парези 

Орто кургап калуу 

Дисбактериоз 

Пневмония 

ДВС-синдром 

82,6±3,5 

11,6±3,5 

8,0±2,6 

67,4±4,8 

2,2±0,7 

4,3±1,4 

3,6±1,2 

 

56,6±4,8 

4,3±1,4 

1,6±0,5 

56,6±4,8 

0,5±0,1 

1,4±0,4 

0,5±0,1 

 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 
Р>0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Эскертүү: Р – тайпалардын арасындагы айырмачылыктарынын туура көрсөткүчү.  
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Көбүнчө 1 жашка чейинки балдарда ГИЭ (52,7%; 8,3%), ЖИИ (23,2%; 

5,9%), тамактануунун бузулуусу (22,3%; 8,7%) болгону анык (Р<0,05). 

Дизентерия менен ооруган 1 жашка чейинки балдардын тамактануусу дээрлик 

50%  рационалдуу болгон эмес (эрте жасалма жана аралаш тамактандыруу), бул  

дизентериянын козгогучун жуктурууну оңойлоткон. Эмчектеги балдарда оору 

көбүнчө оор абалда - интоксикация менен өрчүгөн, ошондой эле дене табынын 

көтөрүлүүсү, кайталанма кусуу, борбордук нерв системасынын өзгөрүүсү 

тактап айтканда, калтырама, тынчсыздануу менен, дагы орто кургап калуу, 

ичегинин парези, пневмония, ДВС-синдром түрүндөгү кабылдоолор менен 

өткөн. Ошол эле убакта бул балдарда дизентерияга мүнөздүү болгон кабылдоо 

– көтөн чучуктун түшүшү белгилүү болду. Колиттик синдром: сигманын 

түйүлүүсү (61,6±5,2; 75,8 ±3,6,), тенезмдер (58,6±5,4; 71,4 ±3,9) бир жаштан 

жогорку балдарда көп болду. 

Чоң жаштагы балдарга караганда, бир жашка чейинки балдарда ичеги-

карын жолунун өйдөңкү жана ылдыйкы бөлүмдөрүнүн жабыркашынын 

(гастроэнтероколит) көп катталуусуна байланыштуу, бактериологиялык 

изилдөөлөрдүн оң натыйжасынан кийин дизентерия диагнозу коюлган, ошол 

эле убакта 1 жаштан жогорку  балдарды кабыл алууда, ар бир экинчисине 

болжолдуу түрдө дизентерия диагнозу коюлган (37,0±6,7%; 56,6 ±4,8%), 

Р<0,05. 

Башка жаш балдар стационарларынан которулган жана жугуштуу 

оорулар стационарларынан чыккандан кийин кайра келген 18,1% бир жашка 

чейинки оорулуу балдар катталган, себеби алар ооруканада узак убакыт 

жатышкандыктан, оорукана ичинде жугузуу жана микстинфекция пайда 

болгон.   

Бардык дизентерия менен ооруган балдар ич өткөк жугуштуу 

ооруларынын өнүгүүсүнүн инвазиялык вариантын эске алуу менен, 

антибактериалдык дарылоо алышты. Ооруканага түшкөнгө чейин 39,1% 

оорулуулар амбулатордук шартта антибиотик алышкан, негизинен ампициллин 

жана анын алмаштыргычтарын. 

Жугуштуу оорулар стационарында оорулуулардын 34,9%ы пероралдык 

антибиотик, 65,1%ы парентералдык антибиотик кабыл алышкан. Стационарда 

башталгыч препарат болуп ципрофлоксацинди  (35,5%)  жана оор абалдарда – 

цефтриаксон, цефотаксим жана башкалар түрүндөгү III муундагы 

цефалоспориндерди (64,5%) 5,6±1,8 күн ичинде алышкан. Көбүнчө 

антибиотиктер монотерапия түрүндө колдонулду (55,7%), ырааттуу түрдө 

35,3%, жана биргелешкен түрдө 9,0%. Антибиотиктерди белгилөө мөөнөтүнүн 

жана балдардын стационарда болуу узактыгынын ортосунда оң корреляциялык 

байланыш аныкталган (r=+0,4). 

Оор абалдагы оорулууларга инфузиондук терапия регидратация жана 

дезинтоксикация максатында 2,0±0,6 күн ичинде өткөрүлгөн.  
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Клиникалык-лабораториялык маалыматтардын негизинде эрте жаштагы 

балдарда дизентериянын оор түрүнүн өрчүү мүмкүндүгүн аныктоо таблицасы 

түзүлгөн (4-таблица). 

4-таблица. Эрте жаштагы балдарда дизентериянын оор түрүнүн өрчүү 

мүмкүндүгү 
 

КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ 
Салыштырмалуу 

тобокелдиги 
Дизентериянын 
оор түрүнүнөрчүү 
мүмкүндүгү 

Преморбиддик фону   
Тамактануунун бузулуусу 1,1 + 
ГИЭ 1,3 + 
Аз кандуулук+тамактануунун бузулуусу 1,1 + 
Жатын ичиндеги инфекциялар (ЖИИ) 1,2 + 
Тамактануусу: 
эмизүү 
аралаш 
жасалма 

 
0,8 
1,0 
1,2 

 
- 
+ 
+ 

Кабыл алуудагы оорунун 1-чи күнү 
Кабыл алуудагы оорунун 3-чү күнү 

0,8 
1,0 

- 
+ 

Max дене табы: 
38,00 С 
39,00 С - 40,00 С 

 
0,9 
1,3 

 
- 
+ 

Лихорадканын узактыгы: 
1-2 күн 
3 - күн 
5 -күн 

 
0,9 
1,1 
1,3 

 
- 
+ 
+ 

Былжыр челдердин кургашы, тери 
бүктөмүнүн акырын жайылышы 

1,3 
+ 

Суусоо 1,0 + 
Диурездин азайышы 1,1 + 
Заңдагы илешкээк жана кан, ректалдык 
түкүрүк 

1,1 
+ 

Тенезмдер 1,2 + 
Сигма ичегисинин түйүлүүсү 1,1 + 
Көтөн чучуктун былжыр челдеринин 
көрүнүп калуусу (зияние ануса), 
сфинктерит 

1,2 
+ 

Ич өтүүнүн жыштыгы: 5 жолуга чейин 
                                           10 жолуга чейин 
                                           10-20 жолу 

0,8 
1,0 
1,1 

- 
- 
+ 

ОРВИ, пневмония 1,3 + 
Кабылдап кетүүсү 1,6 + 
Суперинфекция  1,4 + 
Орточо кургап калуу 1,3 + 

«+» – дизентериянын оор түрү салыштырмалуу тобокелинин көрсөткүчтөрү 1 жана 

андан жогору болгондо болушу мүмкүн. 
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Жаш балдарда дизентериянын оор түрүнүн өрчүү ыктымалдыгына 

төмөндөгүдөй жыйынтыкты кылууга болот, дизентериянын оор түрү жана 

кабылдоолор менен коштолушу оорунун мөөнөтүнөн, суперинфекциянын 

болушунан, жаш балдардын преморбиддик фонунун оорлошуусунан (ГИЭ, 

тамактануунун бузулуусу), интоксикациянын катаалдыгынан жана 

узактыгынан, ошондой эле гемоколиттинпайда болушунан өрчүшү мүмкүн. 

 

ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ 

 

1. Үч жашка чейинки балдардын дизентериясынын этиологиялык 

түзүлүшүндө Флекснера шигелласы басымдуулук кылат 79,7%, ал эми Зонне 

шигелласы 20,3%ды түзөт. Дизентерия менен ооруган балдардын жаш 

түзүлүшү эрте жаштагы балдардын жогорку жыштыгы менен мүнөздөлөт. 

Дизентериянын жай жана күз мезгилиндеги сезондук өзгөчөлүгү түштүк 

аймакта жашаган балдарда сакталат, Бишкек шаарында жыл бою катталат.  

2. Түштүк аймагында 1 жаштан 3 жашка чейинки балдарда 1 жашка 

чейинки балдардан айырмаланып, ар бир экинчи балада ооруканага 

келгендеги алдын ала диагнозу дизентерия болгон (37,0±6,7%; 56,6±4,8%), 

(Р<0,05), алар Бишкек шаарынын тургундарына (6,0±1,9; 2,4±0,87 күн) 

караганда оорунун кеч мөөнөтүндө келишкен, Бишкек шаарынын 

тургундарында оору орто оор абалда (94,0%) өткөн. Түштүк аймагындагы 

балдарда оорунун оор абалда өрчүүсү (82,6%) преморбиддик фонунун 

оорлошуусу жана дизентериянын негизги клиникалык синдромдорунун 

катаалдыгы менен шартталган. Эрте жаштагы балдарда Флекснера жана 

Зонне дизентериялары  гастроэнтероколит (46,2%; 53,2%) жана колит (35,0%; 

29,8%) синдромдору менен көрсөтүлгөн, оорунун оордугу козгогучтун 

сероварларынын түрлөрүнөн көз каранды болгон эмес. 

3. Бир жашка чейинки балдардын арасында дизентерия оорусу менен 

преморбиддик фону аз кандуулук (65,4%), аз кандуулук менен ГИЭнин 

кошулмасы (46,9%) жана тамактануунун бузулуусу (32,8%) менен 

оорлошкон экинчи жарым жылдагы балдар (80,5%) үстөмдүк кылышкан. Бир 

жашка чейинки балдарда дизентерия көбүнчө оор абалда (82,6%) өткөн жана 

оорунун башталышында гастроэнтероколит синдрому орто кургап калуу 

менен, кечирээк 77,5% балдарда гемоколиттин кошулуусу менен өткөн. 

4. Дизентериянын оор түрүнүн өрчүшүнө салым кошуучу жагдайлар: 

жашоо шарттарынын начардыгы, балдардын эрте жаш курагы, преморбиддик 

абалдын болушу, ооруканага кеч мөөнөттө келүү. Балдардын жашоосуна 

коркунуч туудурган кечиктирилгис синдромдордун өрчүү мүмкүндүгүн 

интоксикация белгилеринин катаалдыгынын, гастроэнтероколиттин, 

гемоколиттин болушунун негизинде алдын ала айтуу мүмкүн. 
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ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР 

 

1. Баштапкы саламаттыкты сактоо кызматындагы БССК (ДСЦ, ҮДБ, ҮДТ) 

мекемелер денгээлинде 

1.1. Дизентериянын пайда болуу ыктымалдыгынын тобокелдик тобу 

преморбиддик фону начар айыл жергесинде жашаган, коомдук абалы төмөн үч 

жашка чейинки балдарды камтышы керек. 

1.2. Тобокелдиги бар топтордогу балдарда оорунун пайда болуусун 

алдын алууга багытталган иш-чаралар преморбиддик абалдарын калыбына 

келтирүү жана санитардык түшүндүрүү иштерин максаттуу жүзөгө ашырууну 

камтыш керек. 

1.3. Республиканын түштүк аймактарында жылдын жай жана күз 

мезгилдеринде калктын арасында курч ич өткөк ооруларын алдын алуу боюнча 

бардык жеткиликтүү маалымат каражаттарын колдонуу менен санитардык 

түшүндүрүү иштерин күчөтүш керек. 

2. Жугуштуу оорулар ооруканасынын денгээлинде 

2.1. Дизентериянын этиологиялык түзүлүшүн негиздүү түзүү үчүн 

ооруканаларда 3 жашка чейинки балдарга заңдын ПЦР-диагностикасын аткаруу 

керек. 

2.2. Дизентериянын оор түрүнүн өрчүү ыктымалдыгын жана кабылдоолорду 

алдын алууга иштелип чыккан дизентериянын белгилеринин көрсөткүчтөрүнүн 

салыштырмалуу тобокелдигинин таблицасын колдонуу. 

2.3. Үч жашка чейинки балдарда дизентериянын оор түрүнүн өрчүү 

тобокелдигинин аныкталган жагдайлары ооруну эрте аныктоодо колдонулат, 

бул болсо этиотроптук дарылоону өз убагында түзөөгө жана начар 

натыйжаларды алдын алууга мүмкүндүк берет.  
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14.01.08. «Педиатрия» адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты 

илимий даражасын изденип алуу үчүн жазылган Надирбекова Рахат 

Амановнанын «Үч жашка чейинки балдардын дизентериясы» боюнча 

КОРУТУНДУСУ 

 

Негизги сөздөр: жаш балдар, дизентерия оорусу, эпидемиологиясы, 

клиникасы, диагностикасы, дарылоосу. 

Изилдөөнүн объектиси: 2010-2016 жылдары Ош шаардык клиникалык 

ооруканасында дизентерия оорусу менен дарыланган 0 жаштан 3 жашка 

чейинки 320 жаш бала жана Бишкек шаарындагы Республикалык жугуштуу 

оорулар бейтапканасынын ич өткөк бөлүмүндө дарыланган 96 жаш бала. 

Изилдөөнүн максаты: диагностиканын сапатын жогорулатуу жана 

оорулардын терс натыйжаларын болтурбоо үчүн клиникалык-

эпидемиологиялык өзгөчөлүктөрүнүн негизинде үч жашка чейинки балдардын 

дизентериясынын оорлугунун жана кабылдоосунун өрчүү тобокелдигин алдын 

алуу критерийлерин иштеп чыгуу. 

Изилдөө ыкмалары: клиникалык, эпидемиологиялык, 

бактериологиялык, ПЦР - диагностика, серологиялык (ИФА) изилдөөлөр. 

Изилдөөнүн натыйжалары. Дизентерия менен ооруган үч жашка 

чейинки балдардын этиологиялык түзүлүшүндө шигелла Флекснера 

басымдуулук кылат 79,7%, ал эми шигелла Зонне 20,3%ды түзөт.  

Жаш балдардын дизентериясынын жаш түзүлүшү ымыркайлар тарабына 

өзгөргөндүгү аныкталды. Дизентериянын сезондук өзгөчөлүгү түштүк аймакта 

жашаган балдарда сакталат, Бишкек шаарында дизентерия жыл бою катталат. 

Бир жашка чейинки дизентерия менен ооруган балдардын арасында экинчи 

жарым жылдагы балдар үстөмдүк кылат (80,5%), алардын преморбиддик фону 

аз кандуулук (65,4%), аз кандуулук менен ГИЭнин кошулмасы (46,9%) жана 

тамактануунун бузулуусу (32,8%) болгон. Бир жашка чейинки балдарда 

дизентерия оорусу көбүнчө оор түрүндө (82,6%) жана оорунун башталышында 

гастроэнтероколит синдрому орточо кургоо менен өтөт, кечирээк гемоколит 

77,5% балдарда кошулат. Бишкек шаарында оору орточо катаал формада өтөт 

(94,0%). Жаш балдардын арасында дизентерия Флекснера жана Зонне 

гастроэнтероколит (46,2%; 53,2%) жана колит (35,0%; 29,8%) түрүндө өтөт, 
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оорунун оордугу шигелланын сероварларынан көз карандысыз. Оорунун 

катаалдыгынын, кабылдоонун өрчүү мүмкүндүгүнүн диагностикалык 

критерийлери иштелип чыгарылды. 

Колдонуу боюнча сунуштамалар: изилдөөнүн жыйынтыктары 

саламаттык сактоонун бейтапканаларынын тажрыйбасында, ошондой эле 

медициналык окуу программаларында колдонууга сунуш кылынат.  

Колдонуу тармактары: педиатрия, балдардын жугуштуу оорулары. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

диссертации Надирбековой Рахат Амановны на тему «Дизентерия у детей 

первых 3-х лет жизни» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08 – педиатрия 

 

 Ключевые слова: дети, дизентерия, эпидемиология, клиника, 

диагностика, лечение. 

 Объект исследования: дети (320) от 0 до 3 лет, поступившие на лечение 

в Ошскую городскую клиническую больницу (ДИС ОГКБ) и 96 детей, с 

дизентерией, в возрасте от 1 года до 3 лет, лечившихся в кишечном отделении 

Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) г. Бишкек за 

период 2010 – 2016 годы.  

Цель исследования. Разработать критерии прогнозирования тяжести 

дизентерии и риска развития осложнений у детей первых 3-х лет жизни на 

основании клинико-эпидемиологических особенностей для повышения 

качества диагностики и профилактики неблагоприятных исходов болезни. 

Методы исследования: клинические, эпидемиологические, 

бактериологические, ПЦР-диагностика, серологические (ИФА). 

Результаты исследования. Установлено, что в этиологической структуре 

дизентерии у детей первых 3-х лет жизни преобладает шигелла Флекснера 

79,7%, а шигелла Зонне составляет 20,3%.  

Выявлено, что изменилась возрастная структура детей, больных 

дизентерией в сторону раннего возраста. Характерная для дизентерии 

сезонность в летне-осенний период сохраняется у детей, проживающих в 

южном регионе, а в г. Бишкек дизентерия регистрируется в течение всего года. 

Среди больных дизентерией первого года жизни, преобладают дети второго 

полугодия жизни (80,5%), преморбидный фон которых был отягощен анемией 

(65,4 %), сочетанием анемии с ГИЭ (46,9%), и нарушением питания (32,8%). 

Дизентерия у детей до одного года протекает чаще в тяжелой форме (82,6%) и в 

ранние сроки болезни в виде гастроэнтероколитного синдрома с симптомами 

умеренного обезвоживания, позже присоединяется гемоколит у 77,5% детей. У 

детей г. Бишкек заболевание протекает в среднетяжелой форме (94,0%). 

Дизентерия Флекснера и Зонне у детей раннего возраста, проявляется в виде 
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синдрома гастроэнтероколита (46,2%; 53,2%) и колита (35,0%; 29,8%), тяжесть 

болезни не зависит от разновидностей сероваров возбудителя. Разработаны 

диагностические критерии тяжести болезни, вероятности развития осложнений.  

Рекомендации по использованию: результаты исследования 

рекомендуется внедрить в практическое здравоохранение, а также в учебные 

программы медицинских ВУЗов. 

Область применения: педиатрия, детские инфекции. 

 
 

SUMMARY 

Dissertation of  Nadyrbekova Rakhat Amanovna on the theme "Dysentery in 

children of the first 3 years of life" for the degree of candidate of medical science 

on speciality 14.01.08 – pediatrics 

 

Key words: children, dysentery, epidemiology, clinic, diagnostics, treatment. 

Object of the study: children (320) from 0 to 3 years old admitted to the Osh 

City Clinical Hospital (ChIH of the OCCH) and 96 children treated in the intestinal 

department of the Republican Clinical Infectious Diseases Hospital (RCIDH) 

Bishkek in 2010 – 2016 with dysentery. 

Aim of the study: тo prevent criteria for predicting the severity and the risk of 

development of complications of dysentery in children of the first 3 years of life, on 

the baisis of clinical and epidemiological features, to develop diagnostic criteria for 

the disease and prevent complications. 

Methods of investigation: clinical, epidemiological, bacteriological, PCR-

diagnostics, serological (ELISA). 

Results of the study.  It was found that in the etiological structure of dysentery 

in children of the first 3 years of life, shigella Flexner is dominated by 79,7%, while 

shigella Sonnei is 20,3%. 

It was revealed that the age structure of children with dysentery in the direction 

of early age has changed. The season of dysentery in children living in the southern 

region persists in the summer-autumn period, and in Bishkek dysentery registered all 

year round. Among the patients with dysentery of the first year of life, the children of 

the second half of life (80,5%) were prevailed, the premorbid background of which 

was weighed down by anemia (65,4%), the combination of anemia with HIE 

(46,9%), and malnutrition (32,8%). Dysentery in the early stages of the diseaseis in 

the form of gastroenterocolitis syndrome with symptoms of moderate dehydration, 

later hemocolitis is noted in 77,5% of children. In childen in Bishkek, the disease 

developes in a moderate form (94,0%). Dysentery of  Flexner and Sonnei in young 

children is manifested as a syndrome of gastroenterocolitis (46,2%; 53,2%) and 

colitis (35,0%; 29,8%). The severity of the disease does not depend on the varietes of 

serovars of the pathogen. Diagnostic criteria for the severity of the disease and the 

likelihoods of complications are developed. 
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Recommendations for use: the result of the study are recommended to be 

implemented in practical health care, as well as in the curricula of medical 

universities. 

Scope:  pediatrics, childhood infections. 
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